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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

POLICJA
Pół godziny i złodziej
zatrzymany
W czwartek – 22 listopada, policjanci z KPP w Ostrzeszowie przyjęli zgłoszenie, że nieznany sprawca
ukradł z piwnicy rower typu damka,
wart 800 zł.
W ciągu trzydziestu minut policjanci, na podstawie przekazanych
informacji, trafnie wytypowali złodzieja, którym okazał się 24-letni
mieszkaniec gm. Doruchów.
Rower, cały i nieuszkodzony,
zwrócono właścicielowi, a złodzieja
zatrzymano w policyjnym areszcie.
Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
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Peugeotem w drzewo

przemieścił się na drugi pas jezdni
i uderzył w jadącego z przeciwka
peugeota.
Uczestnikom kolizji nic się nie
stało. Kobietę ukarano mandatem.

Kradzież w Głuszynie
24 listopada policjanci zatrzymali 55-letniego mieszkańca gm.
Kraszewice, który, wykorzystując
nieobecność domowników, ukradł
z prywatnej posesji w Głuszynie
przyczepkę jednoosiową oraz piłę
tarczową do cięcia drewna. Skradzione mienie odzyskano i zwrócono właścicielowi.
Złodziejowi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Nie ustąpił
22 listopada, tuż przed godz.
16.00,
dyżurny Policji otrzymał
zgłoszenie o kolizji w Torzeńcu.
Okazało się, że kierujący mercedesem, mieszkaniec powiatu gdańskiego, nie ustąpił pierwszeństwa
prawidłowo jadącemu samochodowi marki VW Golf, doprowadzając
do zderzenia.
Kierująca golfem kobieta odniosła obrażenia i została przewieziona
do szpitala. Kierowcę mercedesa
ukarano mandatem.

Ucierpiało dziecko

26 listopada, przed godz. 16.00 na drodze 444 w Anioákach kobieta jadąca
peugeotem 307 w kierunku Szklarki z niewiadomych przyczyn, na prostym odcinku
drogi, zjechaáa na prawe pobocze, nastĊpnie samochód przekozioákowaá i uderzyá
o drzewa.
Peugeotem kierowaáa máoda kobieta, mieszkanka gminy Ostrzeszów, która, co
prawda, o wáasnych siáach wyszáa z rozbitego samochodu, ale pogotowie zabraáo ją
do szpitala w Ostrzeszowie.
Policja ustala przyczyny tego zdarzenia.

Uderzył w opla

Kolizja w Grabowie
Wójtostwie
21 listopada, po godz. 13.00,
doszło do kolizji w Grabowie Wójtostwie. Mieszkanka gm. Mikstat,
kierująca osobowym vw polo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa samochodowi marki Renault Master,
doprowadzając do kolizji, w której,
na szczęście, nikt nie ucierpiał. Kierującą vw ukarano mandatem.

Z rozmachem
Wieczorem, 19 listopada, w
Ostrzeszowie na ulicy Zamkowej
mieszkanka Ostrzeszowa, wysiadając z mercedesa, nie zachowała odpowiedniej ostrożności - otworzyła
maksymalnie drzwi, w które uderzył prawym lusterkiem, omijający
mercedesa fiat albea.
Za spowodowanie kolizji kobieta została ukarana mandatem.

24 listopada, o godz. 13.00 w Racławicach mieszkanka gm. Grabów, kierująca
samochodem osobowym marki Opel Sintra, skręcając nieprawidłowo w lewo na
posesję, doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącą skodą fabią, którą również kierowała kobieta.
W kolizji ucierpiało siedmioletnie dziecko – pasażer skody; dziecko zostało
przewiezione do szpitala
Sprawczynię policjanci ukarali mandatem karnym.

KREW NAJCENNIEJSZYM DAREM
W ostrzeszowskim punkcie
krwiodawstwa przy ul. Zamkowej,

Na rondzie
19 listopada, o godz. 15.45,
mieszkaniec powiatu sieradzkiego,
kierujący fiatem ducato, na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i ulicy
Powstańców Wlkp. o ruchu okrężnym (rondo) nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu samochodowi marki Opel Omega, przez
co doprowadził do zderzenia aut.
Ponieważ kierowca fiata nie
przyjął mandatu karnego, policjanci skierowali wniosek o ukaranie go
do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.

Kolizja na Pustkowiu
Wieczorem, 24 listopada, doszło
do kolizji drogowej w miejscowości
Pustkowie. Mieszkanka gm. Grabów, kierująca mazdą, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w vw
passata, który na skutek uderzenia

23 listopada, o godzinie 14.30 w Grabowie Wójtostwie, kierujący samochodem marki VW Passat, mieszkaniec Kępna, nie dostosował prędkości do panujących warunków i uderzył w jadącego przed nim opla vectrę. Nieostrożny kierowca
passata został ukarany mandatem.

táoczno.
- Normalnie jest tu codziennie
ok. 15 osób, a dziĞ przyszáo ze 40 –
mówi jedna z pielĊgniarek.
Ale nikogo to nie dziwi, wszak
w tych dniach, czyli od 22 do 26
listopada, odbywają siĊ Dni Honorowego Dawcy Krwi. To oczywiste, Īe
wówczas chĊtnych do oddania krwi
jest wiĊcej niĪ w pozostaáe dni roku.
W punkcie krwiodawstwa w te
Dni bywa teĪ bardziej odĞwiĊtnie
– jest ciasto (z piekarni p. Mosia),
kawa, herbata… i pamiątkowy kubek oraz kalendarz dla kaĪdego.
Ponadto spoĞród osób oddających
w tym tygodniu krew rozlosowane
zostaáy wartoĞciowe nagrody: talon

od ¿ rmy FACHOWIEC wartoĞci
200zá, robot kuchennyĪelazko.
Ale
to
przecieĪ
nie dla tych
u p o m i n kó w
pr zychodzą
krwiodawcy,
by podzieliü
siĊ tym, co
kaĪdy z nich
ma najcenniejsze.
Jednym
z krwiodawców, którego
spotykam w
momencie
oddawania krwi, jest p. Roman BlaĨniak, mieszkaniec Ostrzeszowa. Od
20 lat dzieli siĊ tym darem, oddając
krew kilka razy w ciągu roku. W tym
czasie
odda á
ponad
20 litrów,
za
co
otrzymaá
z á o t ą
odznakĊ
ZasáuĪonego
Dawcy
Krwi.
- Zacząáem

regularnie oddawaü krew, bĊdąc
juĪ po 30-tce – mówi p. Roman - bo
dobrze wpáywaáo to na moje zdrowie. Po prostu lepiej siĊ czuáem,
gdy oddawaáem krew. I tak to trwa
do dziĞ.
Tak siĊ skáada, Īe krew oddaje
równieĪ jego syn, który pierwszy raz
przyszedá do stacji krwiodawstwa
razem z ojcem.
Przedstawicielem máodszego
pokolenia, z mniejszym staĪem,
który takĪe oddawaá krew, jest p.
Tomasz Szmaj z KsiąĪenic. Oddaá
dotąd okoáo 10 litrów krwi. Zacząá
honorowo, jako uczeĔ ZS nr1. - Koledzy oddawali, poszedáem wiĊc
i ja – i tak zostaáo - mówi.
Takich ofiarnych ludzi jest
znacznie wiĊcej. To dziĊki nim punkt
krwiodawstwa w Ostrzeszowie od
lat pracuje na wysokich obrotach.

Znacząca jest liczba osób oddających krew, dziĊki czemu w roku
ubiegáym zebrano ponad 2 tys. litrów. Jest ona m.in. przeznaczana
na potrzeby tutejszego szpitala.
Okoáo 20% oddających krew
to kobiety i ten odsetek wciąĪ siĊ
zwiĊksza. W czasie tegorocznych
Dni Honorowego Dawcy Krwi punkt
krwiodawstwa w Ostrzeszowie odwiedziáo 109 osób - 22 kobiety i 87
mĊĪczyzn.
Osobom, które bezinteresownie oddają krew – swój najcenniejszy dar, skáadamy najszczersze wyrazy szacunku.
A. àawicka
K. Juszczak

